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De 6 deelsessies: 
 

1. Optimalisering van het informatielandschap: wat is gewenst?  

Kim Hermans (EZK) / Martha Klein (IPO) / Gert Nijsink (Rijkswaterstaat) 
Dit project geeft een eerste aanzet voor een lange termijn visie op het informatielandschap energie- 

en klimaattransitie, inclusief de governance rondom de landelijke & regionale monitoring. In deze 

deelsessie gaan wij graag met jullie in gesprek hoe we op een effectieve en efficiënte manier de 

governance regelen om er voor te zorgen dat landelijke en regionale monitoring op elkaar afgestemd 

kunnen worden, zodat vergelijkbare data worden gebruikt en de regionale monitoring ook optelt tot 

landelijk niveau. We leggen een aantal portloodschetsen van scenario’s voor en horen graag jullie 

reacties daarop.  

2. Vraagarticulatie  

Roel van der Veen (Rijkswaterstaat)  
Naar aanleiding van feedback op de vorige bijeenkomst hebben we dit project aangepast. Dit jaar is 

een pilot uitgevoerd om VIVET meer vraaggestuurd te laten werken. We hebben een proces opgezet 

voor het trechteren van data-gerelateerde vragen naar concrete projecten om deze vragen op te 

kunnen pakken. De processtappen hiervoor zijn Intake, Articulatie, Weging & selectie en 

Terugkoppeling. Dit proces zal jaarlijks worden doorlopen als input voor het werkplan, maar ook 

periodiek gedurende het jaar om urgente vragen direct op te kunnen pakken. Op deze manier 

kunnen we vraag en aanbod van energiedata beter op elkaar aansluiten. We lichten dit proces en de 

resultaten van de pilot graag toe in een korte sessie.  

3. Data delen in de energietransitie: juridische obstakels of juridische kaders?  

Ingrid van Grootveld (WaterZin)   
Het afgelopen jaar is geïnventariseerd wat de juridische obstakels in het datadelen voor de 

energietransitie zijn. Een transitie is per definitie iets wat een omwenteling of nieuwe ordening met 

zich meebrengt. Dat leidt tot de vraag: moeten wetten veranderen, of onze aanpak? Welke juridische 

obstakels moeten overwonnen worden om deze transitie mogelijk te maken en welke niet? En wat 

als de juridische kaders beperkend werken bij het delen van data? Kan er dan niets meer, of is er via 

een andere benadering toch nog wél informatie te verkrijgen?  



4. Informatieproducten energie-infrastructuur.  

Martin Tillema (Kadaster)     
Rond juni ‘21 komen er vier kaartlagen over de energie-infrastructuur beschikbaar op PDOK (het 

platform voor het ontsluiten van geodatasets). Drie over de ligging (gas-, elektriciteits- en 

warmtenetten) en één over de capaciteit op het elektriciteitsnet. In deze workshop gaan we in op 

deze vier kaartlagen. Waar kan je ze vinden? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Hoe pas je ze toe? 

Nadat de kaartlagen gepubliceerd zijn wil VIVET graag de ervaringen van de gebruikers ophalen en 

daarom nodigen we jullie uit om de komende tijd met de kaartlagen te gaan werken en de 

ervaringen later in het jaar weer te delen met elkaar. 

5. Energieverbruik en hernieuwbare elektriciteitsproductie op laag-regionaal niveau  

Krista Keller (CBS) 
Hoeveel gas en elektriciteit verbruikt een wijk? Zijn het voornamelijk woningen of bedrijven? Zijn er 

al woningen aardgasvrij? Waar liggen zonnepanelen en hoeveel elektriciteit produceren die? Vragen 

die opkomen bij het opstellen van beleidsplannen en in het kader van de monitoring. Deze sessie laat 

zien wat er al is op gebied van verbruiksdata en hernieuwbare energieproductie, waar je deze kan 

vinden en hoe te gebruiken. De focus ligt op dat wat de VIVET-partners al publiceerden en wat is 

ontsloten in het kader van VIVET. Daarmee is het niet compleet en we horen dan ook graag van jullie 

als er juist gebruik wordt gemaakt van andere databronnen en met welke reden: hoger detailniveau, 

meer informatie, beter vindbaar, gebruiksvriendelijker?  

6. Datastandaarden: standaardisatie begint bij taal  

Frans Menting / Joeri van Es (Geonovum) 
Wij presenteren de eerste stap richting een Begrippencatalogus Energievoorziening. Met onder 

andere een bundeling van begrippen uit het warmtedomein voor meer inzicht en samenhang vanuit 

de perspectieven van de warmtesector, wetgeving en monitoring. Een proces van inventarisaties, 

ordening en community vorming met domein- en dataexperts.  

 


